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ΑΙΣΗΗ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ  
  

1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

Όλνκα  Δπώλπκν  Παηξώλπκν  

Δπσλπκία Δπηρείξεζεο  

Α.Φ.Κ.  Γ.Ο.Τ.  
Αξηζκόο 
ηαπηόηεηαο 

 

Λνκόο  Πόιε  

Οδόο  Αξηζκόο  Σ.Θ.  

Θηλεηό ηειέθσλν  

ηαζεξό Σειέθσλν  

Δ-mail  

 

2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΠΙΘΤΜΗΣΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ: 

☐ Αρτική Αίτηση ☐ Αίτηση μεταβολής: 
☐ Δπέκταση αντικειμένοσ   

☐ Μείωση   

☐ Φπηηθή παξαγσγή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπόξσλ θαη άιινπ θπηηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ πιηθνύ 

☐ Εσηθή παξαγσγή 

☐ Κειηζζνθνκία 

☐ Κεηαπνίεζε 
Πεπιλαμβάνει ηιρ εξήρ δπαζηηπιόηηηερ: θεπμική επεξεπγαζία, κάπνιζμα, αλάηιζμα, υπίμανζη, 
αποξήπανζη, μαπινάπιζμα, εκσύλιζη, εξώθηζη ή ζςνδςαζμό αςηών ηυν μεθόδυν 

☐ Γηαηήξεζε 

Πεπιλαμβάνει ηιρ εξήρ δπαζηηπιόηηηερ: διαίπεζη, συπιζμό, αποκοπή, κοπή, αθαίπεζη οζηών, 
ποληοποίηζη, αποθλοίυζη, εκδοπά, κονιοποίηζη, ηεμασιζμό, καθαπιζμό, καλλυπιζμό, άλεζη, αθαίπεζη 
ηος κελύθοςρ, τύξη, καηάτςξη, βαθιά καηάτςξη, ή απότςξη 

☐ Οηλνπνίεζε 

☐ Σππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία 

☐ Υνλδξεκπόξην βηνινγηθώλ πξντόλησλ 

☐ Δηζαγσγή πξντόλησλ από ρώξεο εθηόο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

☐ Δμαγσγή πξντόλησλ πξνο ρώξεο εθηόο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

☐ Τδαηνθαιιηέξγεηα θαη θύθε 

☐ Άιιν:   

 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΔ ΜΔ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 
(πκπιεξώλεηαη κόλν από επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί από άιινλ εγθεθξηκέλν θνξέα) 

Δπσλπκία Φνξέα:  

Ζκεξνκελία πξώηεο έληαμεο:  

Απηή ηε ζηηγκή: ☐  Ζ επηρείξεζε πηζηνπνηείηαη ☐ Έρεη αλαθιεζεί ε πηζηνπνίεζή ηεο 

 

4. ΓΗΛΩΗ-ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
Αλάινγα κε ην επηζπκεηό αληηθείκελν πηζηνπνίεζεο, λα ππνβιεζνύλ καδί κε ηελ αίηεζε ηα παξαθάησ έληππα: 

 Γηα θπηηθή παξαγσγή ή ζπιινγή απηνθπώλ εηδώλ, ην Έληππν ICS-BIO-D1.2 Γήισζε - Πεξηγξαθή Δπηρείξεζεο Φπηηθήο 
Παξαγσγήο  

 Γηα δσηθή παξαγσγή, ην Έληππν ICS-BIO-D1.3 Γήισζε - Πεξηγξαθή Δπηρείξεζεο Εσηθήο Παξαγσγήο 

 Γηα κειηζζνθνκία, ην Έληππν ICS-BIO-D1.4 Γήισζε - Πεξηγξαθή Κειηζζνθνκηθήο Δπηρείξεζεο 

 Γηα κεηαπνίεζε, δηαηήξεζε, ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία, ρνλδξεκπόξην θαη εηζαγσγή βηνινγηθώλ πξντόλησλ από ηξίηεο ρώξεο, 
ην Έληππν ICS-BIO-D1.5 Γήισζε - Πεξηγξαθή Δπηρείξεζεο Παξαζθεπήο Βηνινγηθώλ πξντόλησλ 

 Γηα εηζαγσγή βηνινγηθώλ πξντόλησλ από ηξίηεο ρώξεο, ηα Έληππα ICS-BIO-D1.5 Γήισζε - Πεξηγξαθή Δπηρείξεζεο 

Παξαζθεπήο Βηνινγηθώλ πξντόλησλ θαη ICS-BIO-D1.6 Γήισζε επηρείξεζεο εηζαγσγήο βηνινγηθώλ πξντόλησλ από ηξίηεο 
ρώξεο 
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Αιτούμαι την: 

☐ έληαμε ηεο επηρείξεζεο ή ηελ έληαμε επηπιένλ ηκήκαηνο απηήο ζην ζύζηεκα πηζηνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ 

Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθώλ Πξντόλησλ, A CERT A.E. ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλνληζκνύ (ΔΘ) 

848/2018 θαη ηνπ επηκέξνπο εθαξκνζηηθνύ Θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ. 
 

☐ δηαθνπή ηεο πηζηνπνίεζεο όζνλ αθνξά ηνπο παξαγσγηθνύο ζπληειεζηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έληππν 

ΓΖΙΩΖ-ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ, ην νπνίν επίζεο θαηαζέησ ζηελ A CERT A.E.  
  

Γειώλσ όηη, όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ αίηεζε απηή είλαη αιεζείο θαη κπνξνύλ λα 
δηαζηαπξσζνύλ αλά πάζα ζηηγκή. Δπίζεο δειώλσ όηη ζα παξέρσ όιεο ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο ζηνλ 

νξγαληζκό γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνο πηζηνπνίεζε πξντόλησλ ηεο επηρείξεζήο κνπ.  
 
 
 

     ./     /      
 

 

ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ ΤΠΟΓΡΑΦΖ 
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ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΑΙΣΗΗ  (ΤΜΠΛΗΡΩΝΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ) 
 

Πεδίν Πηζηνπνίεζεο :  

H Γηαπίζηεπζε ηνπ Φνξέα θαιύπηεη ην παξαπάλσ πεδίν; ☒ ΛΑΗ             ☐ ΟΥΗ* 

Τπάξρεη ε θαηάιιειε ηερληθή επάξθεηα; ☐ ΛΑΗ             ☐ ΟΥΗ 

Τπάξρεη πξόηεξε εκπεηξία;  ☐ ΛΑΗ             ☐ ΟΥΗ 

Τπάξρεη γλώζε ησλ απαηηήζεσλ επδσίαο;  ☐ ΛΑΗ             ☐ ΟΥΗ              ☐ Γ/Α 

Τπάξρεη δηαζεζηκόηεηα θαηάιιεισλ ζύκθσλα κε ηνλ θσδηθό ηεο 
πηζηνπνίεζεο επηζεσξεηώλ; 

☐ ΛΑΗ             ☐ ΟΥΗ 

Θσδηθνί επηζεσξεηώλ:  

Θσδηθόο Αμηνινγεηή:  

Τπάξρνπλ πνιιαπιέο ζέζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα επηζεσξεζνύλ; ☐ ΛΑΗ             ☐ ΟΥΗ 

Δάλ λαη, πόζεο:   

Τπνινγηζκόο αλζξσπνεκεξώλ επηζεώξεζεο πηζηνπνίεζεο θαη 
επηηεξήζεσλ (δεο ICS-ISO22000-I1.1): 

 

ΔΓΘΡΗΖ ΑΗΣΖΖ  ☐   ε πεξίπησζε απόξξηςεο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη νη ιόγνη απόξξηςεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αίηεζεο 

Ζκεξνκελία Αμηνινγεηήο αίηεζεο/ Τπνγξαθή 

     /     /      

 

 
*πκπιήξσζε ηνπ SPO-D3.1 Δζσηεξηθή Δπηθνηλσλία, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ην ελδερόκελν επέθηαζεο ηεο 
δξαζηεξηόηεηαο.  

 


